
Cena 10 KčRočník XXI, 7/2015

Noviny pro město Mšeno a okolní obce. Měsíčník vydávaný MěÚ Mšeno. Vychází od roku 1995.

2 0 1 5

ČEKÁ NÁS

čtyřicátých let minulého století se 
ovšem ukázalo, že chorušická lipka 
pamatuje ještě dávnější minulost.

„Podle soupisu významných 
stromů z roku 1941 by měl strom 
být starý více než pět set let. O 
pravosti církevních záznamů se 
ostatně už tehdy pochybovalo,“ 
přiblížil starosta Chorušic Martin 
Bauer.       (jr)

Mšensko v anketě Strom roku 
zastupuje chorušická lipka
Chorušice - Svědek dávných 
časů. Živoucí vzpomínky předků. 
Dominanta okolí. To jsou 
synonyma pro prastarý strom, který 
roste u silnice mezi Chorušicemi a 
Mělnickým Vtelnem. Místní lidé 
lípě malolisté, která je stará možná 
půl tisíciletí, říkají krátce lipka. 
A právě jejich lipka patří mezi 
dvanáctku stromů z různých koutů 
republiky, které mají šanci získat 
titul Strom roku 2015.

Kmen chorušické lipky je sice 
už přes sto let vykotlaný, přesto 
se letitého stromu, který se stal 
doslova symbolem, nikdo vzdát 
nechce. Proto se obec ve spolupráci 
s Okrašlovacím spolkem pro 
Mšeno a okolí, Atelierem Trevisan, 
místní mateřskou školou a sborem 
dobrovolných hasičů rozhodla, že 
strom přihlásí do soutěže, kterou 
už čtrnáctým rokem vyhlašuje 
Nadace Partnerství.

A povedlo se. Porota ze 
sedmdesáti přihlášených stromů 
vybrala právě lipku, kterou tak 
spolu s dalšími jedenácti zelenými 
velikány poslala do finále.

Vedle toho, že anketa zviditelňuje 
krásné stromy se zajímavou historií 
nebo příběhem, pomáhá také 
získat peníze na jejich odborné 
ošetření i výsadby dalších stromů. 
Každý, kdo pošle svému favoritovi 
dárcovskou SMS nebo zakoupí 

hlasovací arch, totiž na strom 
přispěje.

Podle chorušického starosty 
Martina Bauera chce obec peníze 
získané během hlasování, které  
potrvá až do 10. října, použít 
k ošetření lipky, vytvoření 
informační cedule o jejím významu 
pro okolí a k umístění lavičky.

Lípu malolistou měl podle 
záznamů v církevních kronikách 
v roce 1760 u prašné cesty mezi 
Chorušicemi a Mělnickým 
Vtelnem vysadit děkan Jan Adam 
Baümel. V tu dobu byly Chorušice 
významným poutním místem a 
právě u lipky se řadila procesí, 
která směřovala do chorušického 
poutního chrámu k obrazu Panny 
Marie Bolestné. Na začátku 

Chorušickou lipku podpořili vedle obce i tamní hasiči, školka a členové 
mšenského okrašlovacího spolku. Foto: Lenka Grossmannová

červenec

Chorušickou lipku, která je v anketě  
označena číslem 11, je možné podpořit 
zasláním textové zprávy s textem DMS 
STROM11 na číslo 87 777. Cena jedné 
DMS je 30 Kč, z čehož na strom půjde 28,50 
Kč. Druhou možností je sbírat hlasy na  
zpoplatněné archy, cena jednoho archu  
je 60 Kč a vejde se na něj dvacet podpisů. 
Hlasovací archy je možné objednat na 
webových stránkách www.stromroku.cz.

Mšeno - Třicítka na teplomě-
ru, osvěžující voda a příjemná 
hudba. To bylo zahájení letošní 
sezony na mšenském letním kou-
pališti, které o prvním červnovém 
víkendu do areálu ze třicátých 
let minulého století lákalo nejen 
plavce, ale i běžce, hůlkaře a ta-
nečníky.

Na koupališti se před sobot-
ním polednem sešli účastníci 
Nordic walking tour, kteří se  
svými hůlkami vyrazili do maleb-
ného okolí Mšena. A po poledni 
se u bazénu začali scházet nad-

Koupaliště zahájilo sezonu během i tancem
šenci, kteří si nenechali ujít tradič-
ní Běh naděje nebo si chtěli zaběh-
nout nový terénní závod Mšenská 
desítka, který pro ně letos poprvé 
přichystali mšenští sokolové.

Odpoledne patřilo těm nejmen-
ším návštěvníkům městských láz-
ní, pro které kulturní komise města 
ve spolupráci s Okrašlovacím spol-
kem pro Mšeno a okolí připravila 
dětskou diskotéku a zábavné hry o 
sladké odměny.

Podvečer na koupališti zpříjem-
nila taneční kapela Dance Band 
Mělník. (jr)     ...8 Mšenské letní koupaliště zahájilo 

novou sezonu.          Foto: Jiří Říha

3. 7.  Kanina
taneční zábava  
za hospodou

4.7. Houska
Gotický jarmark

4.7. Mšeno
Jan Hus ve Mšeně

4.7. Lobeč
večerní rybářské závody

11.7. Houska
Jarmark s hudbou  
dávnověku

11.7. Kokořínský Důl
Kokořínský triatlon

11. 7 - 6. 9. Vysoká
špýchar Domu Arcadis, 
výstava ak. malíře  
Jaromíra Čičatky

12.7. Mšeno
Po stopách Cinibulko-
vých „Časem zpět  
o sto let“

12.7.  Lobeč
Rallye Bohemia

18.7. Mšeno
XI. mistrovství světa 
mopedů Stadion na  
ploché dráze ve Mšeně

25.7. Kadlín
Jakubská pouť

25.7. Houska
Bohnice na Housce

31.7. Mšeno
Noční koupání

31.7. Mšeno
plochá dráha: extraliga 
družstev

1. a 2. 8. Chorušice 
Chorušická pouť
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Opravené kapličce v Brusném 
požehnal biskup Jan Baxant
Brusné - V neděli 7. června 
požehnal litoměřický biskup 
Mons. Jan Baxant znovuobnovené 
kapličce v Brusném. Kaplička je 
možná nadnesené slovo, spíše se 
jedná o svatý obrázek, ale to nic 
nemění na její kráse. 

O renovaci zchátralé řezbářské 
práce se zasloužil Okrašlovací 
spolek Pšovka, jemuž tak na 
seznam zachráněných památek 
Kokořínska přibyla další položka. 

Restaurátorské práce provedl člen 
spolku, restaurátor Michal Jiskra, 

který také na slavnosti posvěcení 
kapličky o tajích své profese 
krátce pohovořil. Úvodního slova 
se zhostil stávající předseda 
Okrašlovacího spolku Josef Paclt, 
jenž vylíčil motivy, které vedly  
k záchraně této drobnůstky lidové 
architektury. 

Vrchol slavnosti představoval 
projev litoměřického biskupa, 
Mons. Jana Baxanta. Ten 
promluvil o potřebě člověka dělat 
malé, drobné věci, neboť právě 
z takových maličkostí a malých 

radostí se podle něj skládá lidský 
život. Jeho řeč byla nefalšovaně 
srdečná, a jak se zdálo, nebyla ani 
nijak připravená, přesto dokázala 
zaujmout a vyvolat souhlasné 
pokyvování v řadách přihlížejících. 
Poté byla kaplička vysvěcena. 

Závěrečnou řeč pronesl 
mšenský starosta Martin Mach. 
Slavnost požehnání kapličky 
proběhla za účasti zhruba třiceti 
lidí z Kokořínska, především 
členů Okrašlovacího spolku, ale  
i zastupitelů obcí regionu.      (vkv)

Kapličce v Brusném požehnal biskup Jan Baxant. Foto 2x: V. Kaulerová

Mšeno - Naše děti se opět 
zúčastnily několika výtvar-
ných soutěží, ve kterých zís-
kaly jejich práce zasloužené 
ocenění. Na 43. Mezinárod-
ní dětské výtvarné soutěži 
Lidice 2015 získaly čestné 
uznání Karolínka Kočová 
a Lili Mrázová. Je to velký 
úspěch, neboť porota uděli-
la jen 611 cen ve všech ka-
tegoriích a vybírala z 5 658 
prací. Další ocenění získala 
Lili Mrázová za 2. místo 
v soutěži Požární ochrana 
očima dětí, kterou pořádá 
každoročně Sdružení hasičů 
Čech a Moravy. Ve výtvarné 
soutěži „Cestou dvou brat-
ří“, konané k 1150. výročí 
Cyrila a Metoděje, se umístil 
Míša Kolumpek na 4. mís-
tě a Valinka Vaňačová na 7. 
místě. Všem dětem přejeme 
mnoho dalších úspěchů v 
jejich tvorbě. Držíme Vám 
všem palce, malíři a malíř-
ky.            Martina Bohuňková,  
                            MŠ Mšeno

Malí umělci ze 
školky bodovali

Kokořínsko – Lidé, kteří chtějí po-
znat starý hrad Kokořín, podívat 
se do stejnojmenné vesničky nebo 
se zastavit v některé z poklidných 
hospůdek a přitom se jim nechce 
pěšky ani na kole, mohou nased-
nout na vláček.

Žlutý výletní vláček Kokořík ob-
jíždí zajímavá místa v okolí hradu 
vždy o víkendech a státních svát-
cích.

Cestující si mohou vybrat ze 
tří tras. Ta první začíná dvě ho-
diny před polednem ve Vysoké, 

Turisty v údolí vozí výletní vláček

kde stojí i Dům řemesel Arcadis,  
jehož součástí je čokoládovna.  
Její lahodné výrobky jsou k ochut-
nání téměř v celém Kokořínském 
údolí. 

Druhá jízda vláčku s označením 
B startuje v 10.45 hodin u restau-
race Pobuda, odkud pokračuje  
k tradiční hospodě U Grobiána, 
kde se vláček otáčí a míří zpátky.

Velká okružní trasa Kokoříku pak 
začíná u Pobudy se zastávkou pod 
hradem Kokořín, na nějž se mohou 
turisté vypravit, a pak pokračuje 

do Galerie Truhlárna ve vsi Koko-
řín. Ta je často místem zajímavých 
výstav, přednášek, koncertů a také 
je tam k vidění expozice řeme-
sel a zemědělství na Kokořínsku.  
Na své cestě jede Kokořík z Truh-
lárny přes kokořínskou náves opět 
pod hrad a končí zpátky u Pobudy.

Na okružní trasu se žlutý Ko-
kořík od Pobudy vydává vždy  
v 11.10, 12.15, 13.00, 14.45, 15.30 
a v 17.00 hodin. Více informací  
o jízdách Kokoříku na telefonu  
608 999 988.      (jr)

Kokoříkem se na sklonku jara svezly i maminky s dětmi z mělnického Speed walkingu. Foto: Pavla Jarošová

O obnovu kapličky se postaral 
Okrašlovací spolek Pšovka.

SLOVO ŠÉFREDAKTORA
Jak se říká, 
změna je život.  
A jedna ta-
ková malá 
změna po-
tkala i Mšen-
ské noviny.  
Od chvíle, kdy se vám popr-
vé dostaly do rukou, uplynulo 
dvacet let. Proto jsme si řekli, 
že je čas na změnu... Upravi-
li jsme vzhled novin, rozšířili 
jejich obsah a zvětšili i jejich 
působnost. V Mšensku, jak 
jsme nový měsíčník nazvali,  
se tak nyní dočtete nejen to, co se 
děje ve Mšeně, ale i v jeho blíz-
kém okolí. Mšensko vám bude 
nabízet více informací, článků  
a pravidelných rubrik. Měsíčník 
zůstává černobílý, zajistili jsme 
však kvalitnější tisk, abyste se 
na fotografiích poznali. Cena 
přitom zůstává stejná - dese-
tikačka. Snahou bylo vytvořit 
kvalitní noviny plné informací, 
které vás budou bavit. Tak dou-
fám, že se nám to podařilo. 
        Pěkné léto přeje Jiří Říha
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„FACELIFT“ 
je známým 
pojmem v au-
tomobi lovém 
průmyslu a 
znamená změ-
nu „tváře“ a 
vylepšení předchozího modelu 
– ten se posouvá do další gene-
race. To samé se stalo i novinám, 
které právě držíte v ruce. Po 
několika letech úvah, jak bývalé 
Mšenské noviny zatraktivnit, se 
věci chopil z vlastní iniciativy no-
vinář Jiří Říha (nyní šéfredaktor) 
a předložil nový koncept, který 
nyní představujeme. Změnil se 
papír, tiskárna, grafický vzhled 
novin i jejich záběr a obsah, to 
vše při stálé ceně. Kontinuita a 
serióznost periodika je zaručena 
v osobě předchozího šéfredakto-
ra Karla Horňáka, jenž zůstává 
členem redakční rady a redakto-
rem, na nové impulsy se těšíme 
od nové členky redakce Vladisla-
vy Kaulerové Vaňkové. Záměrem 
je vydávat noviny, které zachytí 
dění ve Mšeně a v okolních ob-
cích a budou obsahově pestřejší 
a snad i čtenější. Doufáme, že 
svými postřehy budou přispívat i 
další starostové a autoři z okolí, 
a posílíme tak regionální vazby a 
vztahy.
                        Pěkné čtení přeje
    Martin Mach, starosta Mšena

SLOUPEK STAROSTY

Noviny pro město Mšeno a okolí 
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Vychází v obcích: Mšeno, Cho-
rušice, Kadlín, Kanina, Kokořín, 
Lobeč, Nosálov, Stránka, Vrátno. 
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Čtveřici týmů dělilo šest bodů
Mšeno – Už předběžný pohled do 
startovní listiny před třetím závo-
dem letošní plochodrážní extraligy 
dával tušit, že páteční mšenský mí-
tink, k němuž se po dlouhých šesti 
letech sjela znovu čtveřice nejlep-
ších českých týmů, bude nadmíru 
vyrovnaný.

Pardubice, vítěz dvou úvodních 
závodů, se zpočátku překvapivě 
vůbec nemohly dostat do tempa. 
Až žolík za 6 bodů, udělený pro 
Milíka manažerem Vozárem v 6. 
jízdě, vrátil borce z města perníku 
znovu do hry. Sice ne na vedoucí 
pozici, ale jen s minimální ztrátou.

Žolíkovou „kanastu“ ostatně ro-
zehrál i domácí manažer Vandírek. 
Do 11. jízdy poslal s touto kar-
tou svého hosta Kościucha, jehož 
čtyřbodový zisk upevnil Mšenu 
druhou pozici. Domácí tým nejel 
špatně, nicméně jediný tříbodový 
zisk za celý závod – Šiterova výhra 
hned v úvodní jízdě – byla zřejmě 
rozhodujícím faktorem, proč do-
mácí skončili sice těsně, ale přesto 
až čtvrtí.

„Viděli jsme nádherné závody, 
pro nás bohužel s trochu hořkým 
koncem,“ povzdechl si po koneč-
ném zasedání jury mšenský ma-
nažer Petr Vandírek. Co rozhodlo? 
„Dnes nás nepodržel cizinec, moc 
málo bodů přivezl i Jan Holub, a to 
nakonec rozhodlo. Stačily tři body 
navíc...“

Bylo pro Filipa Šiteru jedenáct 
získaných bodů důvodem ke spo-
kojenosti? „Rozhodně ano. Možná 
jich mohlo být i víc, kdyby se po 
předposlední jízdě nezadřel motor 
prvního stroje. Pro diváky musel 
být dnešní mítink rozhodně přitaž-
livý. Viděli zajímavé jízdy s mno-
ha předjetími. Přestože jsme závod 
měli dobře rozjetý, nakonec jsme 
bohužel skončili těsně čtvrtí.“

A zatímco domácí jezdci přidá-
vali v dalších rozjížďkách spíše 
jen po jednom bodu, v čele závodu 
se rozhořel lítý boj. Kromě soubo-
je Markéty s Pardubicemi do něj 
významně promlouvali i slánští 
plošináři. Ti se nakonec – zejména 
zásluhou pilného sběratele bodů 
Edy Krčmáře – dokázali o jediný 
bod vmáčknout na „bednu“ před 
domácí tým. 

Když v předposlední jízdě při-
vezl vítěznou trojku pražský Kůs, 
zdálo se, že je o vítězi mítinku roz-
hodnuto. Praha vedla v tu chvíli o 
dva body a měla jen krůček k vý-
hře. Jenže další Milíkova vítězná 
trojka v kombinaci s nulou Zdeňka 
Holuba z Markéty překlopily vý-
hru do pardubických boxů.

„Je to super, že jsme vyhráli,“ ne-
tajil se radostí Václav Milík, s 21 
body suverénně nejlepší muž dne. 
„Dráha sice zpočátku nevypadala 
tak dobře, ale nakonec byla pro di-
váky nejlepší, protože se na ní dalo 
skutečně závodit. Zvláště jsem 
chtěl být úspěšný v poslední jízdě, 
která rozhodla o našem vítězství.“

Je porážka o jediný bod zkla-
máním? „Rozhodně ne,“ vyvracel 
pražský manažer Tomáš Topinka 
svou odpovědí fakt „jen“ druhého 
místa. „Kluci jeli dobře a vyrov-
naně. Bohužel v rozhodující jízdě 
jeden člen týmu nebodoval, a to 
rozhodlo. Pardubice měly ve svém 
týmu bezchybného Milíka.“

„Nádherné a napínavé závody až 
do konce,“ řekl po mítinku Josef 
Franc. „Výhra nám utekla doslo-
va mezi prsty. Manažer nám před 
poslední jízdou řekl, že jsme už 
vyhráli. Nakonec se tak nestalo, i 
tohle jsou závody a musíme to tak 
brát.“

Páteční mšenská extraliga byla 
jednoznačnou odpovědí pro ty, 
kteří dva upřednostňovali závody 

pouze mezi dvěma týmy. Závodi-
vá, předjíždění umožňující dráha a 
výsledek, v němž se do konečného 
pořadí vměstnaly všechny týmy do 
pouze šestibodového rozdíly – to 
jsou argumenty jednoznačně pod-
porující mítinky „čtyřek“. „My-
slím, že dnešní závody se musely 
všem líbit,“ řekl po vyhlášení vítě-
zů Rudolf Grepl, prezident domá-
cího klubu. „V samotném závěru 
byli soupeři zkrátka lepší.“

„Očekával jsem, že dnešní závod 
bude velice vyrovnaný,“ řekl po 
mítinku Jiří Zíta, komentátor Čes-
ké televize. „Jeho průběh to jedno-
značně potvrdil. Po ztrátě, kterou 
nabraly Pardubice v úvodu, jsem 
už nevěřil, že ji dokážou smazat. 
Měly ovšem výborného Václava 
Milíka s Alešem Drymlem. Kdy-
bychom chtěli hovořit o nejaké 
spravedlnosti, pražský tým by si 
spolu s přítomnými diváky za-
sloužil alespoň dodatkovou jízdu. 
Viděli jsme letos rozhodně nejlepší 
extraligový závod.“

              Text, foto: Karel Horňák

Výsledky
Výsledky: 1. AMK Zlatá 
přilba Pardubice 35 – Milík 
21, A. Dryml 11, Suchánek 
2, Petrák 1, Mikel 0, 2. AK 
Markéta 34 – Kůs 13, Zd. 
Holub 10, Franc 10, Škurla 
1, 3. 3ton Slaný 30 – Krčmář 
17, Miedziński 8, Čejka 2, 
Hádek 2, Dudek 1, 4. PDK 
Grepl Mšeno 29 – Šitera 11, 
Kościuch 11, Smetana 4, J. 
Holub 3.
Po třech závodech: 1. Par-
dubice 120/12, 2. Markéta 
92/8, 3. Mšeno 87/5, 4. Sla-
ný 83/5.

Mšenský plochodrážní ovál letos viděl dosud nejlepší a také nejvyrovnanější extraligový závod
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Kadlín obnovil dětské dny
Kadlín - Obec Kadlín s přilehlou 
vsí Ledce se zdají být vesnicemi 
s malým počtem obyvatel. Mož-
ná ten dojem vzbudí neobývané 
domy na jejich okrajích. V Kadlíně 
s Ledci ovšem už řadu let probíhá 
přirozený přírůstek obyvatelstva. 
Nezažívají, v České republice tak 
běžný, odliv mladých za prací a ji-
ným stylem života do měst. 

Naopak se do vesnice z měst ně-
kolik mladých rodin přistěhovalo. 
Rodiny, které k obci nevážou žád-
né předchozí vztahy. Původní rody  
a rodiny se rozrůstají o nové po-
tomky. 

Viditelné je mládí obyvatelstva 
na akcích pořádaných převážně 
pro děti: pálení čarodějnic s lampi-
onovým průvodem, letos obnovená 
tradice dětských dnů, letní vystou-
pení divadelního souboru Ty-Já-Tr, 
soutěže při Jakubské pouti, miku-
lášská nadílka a poslední v roce 
rozsvěcení vánočního stromu na 
návsi v Kadlíně. Sejdou se nejen 
děti a rodiče, ale i prarodiče. 

Rodinné klání se odehrálo při 
letošním Dni dětí. Tradiční soutě-
že se ovšem nekonaly. Salem Ter-
manini, který se ujal organizace 

tohoto dne, připravil pro skupinky 
dětí napínavou cestu za pokladem. 
Pátrání po indiciích, jejich luštění 
a dohledávání pokladu po celém 
Kadlíně. Ty nemladší prováze-
li rodiče, kteří tak svou hravost 
mohli schovat za doprovod svých 
dětí. Jedinými atrakcemi tak byla 
střelba z paintballových zbraní a 
návštěva profesionálních hasičů z 
Mělníka, kteří pomohli za asisten-
ce dětí omýt pestrobarevné stopy 
po střelbě. 

Při vyhlašování nejúspěšnějších 
týmů a předávání cen všem dětem 

Děti navštívili i mělničtí profesionální hasiči. Foto: Milan Drechsler

se přišli podívat na své ratolesti i 
prarodičové. Na podvečerní dis-
kotéce se zavrtělo pouze pár nej-
menších. S padajícím soumrakem 
se postupně změnil hudební žánr a 
taneční parket obsadily děti blízko 
věku plnoletosti. 

Dětský den je minulostí, zůstane 
v paměti nejen dětí jako další z po-
vedených akcí, kdy se sešla většina 
vesnice. Už teď spřádáme plány na 
další. V červenci se chystáme na 
Jakubskou pouť. Snad všem věko-
vým skupinám nabídneme uspoko-
jivou zábavu.          J. Drechslerová

Mšeno - Neočekávané se stalo 
skutečností a po roce práce Okraš-
lovacího spolku pro Mšeno a okolí 
a jeho příznivců se opravdu bude 
v přírodním divadle v lesoparku 
Debř ve Mšeně hrát. Premiéry se 
chopilo Nové divadlo Mělník, je-
hož herci uvedou hudební pohádku 
Květ zapomnění. Všechny srdečně 
zveme na slavnostní otevření, které 
se uskuteční 12. července v 15 ho-
din. A tímto moc děkujeme všem 
příznivcům za podporu a pomoc 
při uskutečnění jednoho snu. 

Jak to všechno začalo? Před tře-
mi lety se Okrašlovákům zželelo 
divadla, tedy ruiny, která na místě 
původní budovy zůstala.  Obnovit 
divadlo v původním rozsahu již ne-
bylo možné a ani žádoucí. Rozhod-
li se, že se místo upraví a technicky 
zabezpečí proti další destrukci. 

Po pár neúspěšných pokusech  
o granty v různých nadacích se 
spolku v loňském roce podařilo 
získat grant od nadace ČEZ. Tato 
první finanční podpora zahájila 
obnovu. A postupně akci ještě pod-
pořila 1. chorušická, a. s. a Středo-
české vodárny, a. s. 

Divadelní představení v Debři?
Postup prací navrhl architekt Jan 

Pustějovský z Lobče a po konzul-
taci se starostou města Mšena Mar-
tinem Machem stavba začala.

Obnova divadla se realizovala  
v rámci veřejných brigád okrašlo-
vacího spolku a jeho příznivců pod 
autorským dozorem architekta. Cí-
lem bylo stavbu zabezpečit a zajis-
tit, aby se dál nerozpadala.  „Chtěli 
jsme vytvořit bezpečné místo, kde 
si odpočine turista a kde bude mož-
né pořádat kulturní akce pod hvěz-
dami,“ říká předseda okrašlovací-
ho spolku Jiří Říha.

V další fázi bude u divadla insta-
lována informační tabule, aby si 
kolemjdoucí konečně mohli pře-
číst, k čemu že to dokráčeli. A do 
budoucna bude ještě třeba opravit 
spodní zídku.

Stavba v průběhu vyvolávala vel-
ké emoce z různých stran. Faktem 
je, že divadlu, jak pozůstatkům 
po něm říkáme, se obnovou pro-
dloužil život. A jestli je to hezké? 
Posuďte sami. Přijďte se podívat  
a napište nám. Budeme rádi za kaž-
dý   váš podmět, radu nebo pomoc. 

                  Zuzana Říhová

Stránka - V průběhu května 
byly na žádost obce Strán-
ka zahájeny nutné opravy na 
hlavní komunikaci třetí třídy  
v obci Stránka. V žádosti vyzval 
starosta obce Štefan Dvorščík 
vedení KSÚS Praha k řeše-
ní neutěšené situace na tomto 
hlavním průjezdu obcí. Nejdří-
ve byl zabezpečen kraj vozovky 
nad strání svodidly,  poté byla 
vyfrézována první část vozov-
ky a natažen asfaltový koberec. 
Opravy vozovky budou ještě 
pokračovat a v méně přehled-
ném výjezdu z obecní komuni-
kace se řidiči setkají s novým 
zrcadlem.                             (šd)

Děravá silnice 
je minulostí 
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Oživlé náměstí návštěvníky 
lákalo na třešně i veterány
Mšeno - „Oživnout“ náměstí 
Míru ve Mšeně se opět podařilo 
Okrašlovacímu spolku a 
Komisi pro kulturu a cestovní 
ruch města Mšena. V sobotu 
20. června se zde uskutečnil již 
třetí ročník akce nazvané Oživlé 
náměstí s podtitulem Mšenské 
svatojánské třešňování.

Akce nejprve vznikla jako 
reakce na nově zrevitalizované 
náměstí. Účelem bylo ukázat, 
jak se dá na náměstí žít  
a užívat si. Jak se dá prostě 
náměstí oživnout. Postupně 
vznikl podtitul s tématem 
třešní. Okrašlovací spolek 
začal na náměstí propagovat 
naše skvosty - dnes již čtyři 
známé a pomology popsané 
místní třešně - Mšenská 
Jánovka, Mšenská žlutka, Perla 
z Bezdězu a třešeň Hradská. 
A ukazovat, jak vypadají  
a chutnají.

Oživlé náměstí je sloučení 
několika jednotlivých akcí 
na jednom místě. Pozornost  
v dopoledních hodinách poutala 
například výstava veteránů, 
která byla součástí Jízdy 
Kokořínskem. Tu už desátým 
rokem pořádali nadšenci  
z mšenského veteran klubu. 

V rámci akce Oživlé náměstí si 
lidé mohli na jarmarku nakoupit 
od místních řemeslníků 

Na náměstí samozřejmě nemohli chybět jarmarečníci. Foto: Jiří Říha

Prodám němého sluhu, tmavé 
dřevo/chrom, cena 300 Kč. Tele-
fon: 776 859 117

Prodám dvě morčecí samičky an-
glického cresteda. Vhodné i do 
chovu, nemají poměr barev. K od-
běru na kraji prázdnin. Odběr na 
Mělníku, ve Mšeně nebo v Pra-
ze na Žižkově. Kontakt: katka@
dworks.cz, 608 201 186

Sháním střešní tašky Letky  
a Letky bratří Fischerů. Starší, ale 
v dobrém stavu. Cca 2500 kusů, 
případně menší množství. Možná 
je i vlastní demontáž ze střechy. 
Rozumná cena. Telefon: 724 846 
381.

Sháním levně  nebo za odvoz 
funkční automatickou pračku. 
Spěchá. Volejte kdykoli na tele-
fon:  730 932 254.

Hledáme pronájem RD s možnos-
tí pozdějšího odkoupení. Nabíd-
něte. Mšeno a okolí. Telefon: 778 
207 774.

Sháním staré ostře pálené cihly, 
takzvané zvonivky, které se pou-
žívaly na dláždění hospodářských 
dvorů. Mohou být i lehce pokrou-
cené. Telefon: 732 525 838.

• • • • • • • 
Inzerujte zdarma

Soukromý řádkový inzerát v mě-
síčníku Mšensko můžete podat 
zdarma, a to elektronicky na 
emailu: msensko@regionzije.cz 
nebo na telefonu: 737 671 196.

PRODÁVÁME
SHÁNÍME

 Anketa: Kde to máte na Mšensku nejraději?

Jarka Drechslerová
Moc ráda mám posezení 

o samotě u rozhledny 
na Kadlíně s čerstvým 
vánkem, zvuky přírody a 
širokým horizontem, kde 
se obloha rychle mění  
a inspiruje k malování.

Jan Kozlík
Nejraději to mám “U tygra“, 

jak my říkáme mšenské 
restauraci Zlatý lev. Chodím 
tam po práci, protože si tam 
odpočinu. Nalézám tam 
novou inspiraci a je tam navíc 
příjemná obsluha.

Julie Krauskopfová
Pro mě nejkrásnějším  

a nejpříjemnějším místem je 
Františkova alej. Procházka 
touto alejí je velmi rozmanitá. 
Z cesty lemované barevnými 
poli je krásný výhled na  
město Mšeno i okolí.

Tereza Lemperová
Ráda chodím po starých 

cestách a stezkách, kterých 
je kolem Mšena mnoho. 
Ráda objevuji nová místa, 
překvapivé výhledy. Pokud 
bych ale měla vybrat jen 
jedno místo,  tak je to Lobeč.

Tereza Mráčková
Nejraději ze všech míst 

na Mšensku to mám  
u hospůdky, která se jmenuje 
Pod Houskou. Je tam krásný 
a velký travnatý plac s 
rybníkem, prostě ideální 
místo na relax.

Andrea Kavanová
Na Mšensku je celkově 

moc pěkně, ale myslím, že 
nejradši to mám ve Mšeně v 
lesoparku Debř, který je jen 
kousek za koupalištěm. Je 
tam moc pěkná procházka 
kolem muchomůrky.

tradiční výrobky nebo ochutnat 
například tradičně vyráběný 
trdelník. Okrašlovací spolek 
připravil výstavu starých odrůd 
třešní a zval na ochutnávku 
domácích koláčů i likéru 
z Mšenské Jánovky. ZUŠ 
Mšeno se pochlubila pracemi 
studentů na téma třešně. Děti 
z Mateřské školky Mšeno pod 
vedením Adély Kummerové 
upoutaly svým nejnovějším 
vystoupením. Zástupci obce 
Chorušice akčně oslovovali 
návštěvníky a sbírali hlasy 
na podporu Chorušické lipky.  
A celkovou atmosféru dotvářela 

příjemná hudba v podání 
mělnické kapely Gradace. 
Na odpolední vycházku za 
třešněmi do krajiny se však 
přihlásil jen jeden odvážlivec 
a za zvuku hromů spatřil  
a ochutnal legendární Perlu z 
Bezdězu, která roste na zahradě 
hrdé majitelce Ireně Mačátové. 
Akce se i přes občasné deštíky 
povedla. V průběhu dne náměstí 
navštívilo přes tři sta lidí, kteří 
přijeli zblízka i zdaleka.

Děkujeme všem, kteří 
pomohli a zúčastnili se.  
A těšíme se opět za rok.

                        Zuzana Říhová       



6mšenskomšensko

Pouť nabídne i pět poutavých výstav
Chorušice - Chorušická pouť se 
kvapem blíží. A návštěvníci se 
mají opět na co těšit. Pestrým 
programem se chorušická radnice, 
chorušická římskokatolická 
farnost a 1. zemědělská a. s. 
Chorušice, které pouť pořádají, 
snaží zaujmout všechny generace, 
rodáky i chalupáře. Program je 
podle starosty obce Martina Bauera 
tentokrát méně zaměřený na 
historii, ale o to více na současnost 
Chorušic.

Velkým lákadlem jsou, tak jako 
vloni, pozorovací lety legendárním 
strojem Antonov AN 2, který bude 
vzlétat v sobotu od 10 do 16 hodin 
z areálu zemědělské společnosti -  
u vrátnice. Zážitkem pro nejmenší 
budou opět výstavy zvířectva  
a techniky, taktéž v zemědělském 
areálu.

„Pro účastníky pouti bude 
připraveno celkem pět výstav. 
Ta první „Strom roku 2015“ 

je o perfektní spolupráci obce, 
Okrašlovacího spolku pro Mšeno 
a okolí, Atelieru Trevisan, SDH 
Chorušice a Mateřské školy 
Chorušice. Společně jsme se 
zapojili do stejnojmenné soutěže 
a přihlásili lípu malolistou, lidově 
zvanou „lipka“, která roste již 
minimálně tři sta let u silnice na 
Mělnické Vtelno. Návštěvníci 
pak v rámci shlédnutí výstavy se 
všemi do finále soutěže vybranými 
stromy mohou pro tento strom 
i hlasovat. Další výstava Josefa 
Klášterky bude pro mnohé jistě 
překvapením dovednosti a umu 
tohoto pána, manželé Hrdličkovi 
ze Mšena umožní všem nahlédnout 
do svých sbírek starých kočárků  
a zavzpomínat na léta mládí,“ 
přiblížil starosta tři z pěti výstav. 

Další výstavu si pak vzal na 
starost Petr Mazanec, kterého 
jistě znají ti, kteří sledují počasí  
v České televizi. Má totiž talent 
na zachycení zajímavých úkazů 
na obloze a nescházejí mu 
samozřejmě ani patřičné znalosti 
v oboru. Své snímky každý den 
posílá do televize. 

„Poutavé vyprávění Petra 
Mazance mohou návštěvníci zažít 
v sobotu ve 14 hod a v neděli ve 13 

hodin v budově obecního úřadu,“ 
připomněl starosta.

Poslední výstava, která je 
věnovaná revitalizaci okolí 
barokních staveb v Chorušicích, 
bude připravena v kostele. Autorem 
úprav je Ing. Jan Pustějovský  
z Lobče ve spolupráci s Ing. arch. 
Norbertem Schmidtem z Prahy.

„Výběr z koncertů, stejně jako 
shlédnutí pěkného ohňostroje, je 
již na každém, připomeňme jen, že 

Chorušice budou  
o prvním srpnovém 
víkendu patřit  
tradiční pouti.

Stránecké ryby se letos zlákat nenechaly

Stránka - Kulturní komise 
Obecního úřadu Stránka ve 
spolupráci s místním Rybářským 
spolkem uspořádala tradiční 
Dětské rybářské závody. Na hrázi 
stráneckého rybníka se v sobotu 
13. června malí rybáři sešli už 
popáté, tentokrát jich se svým 

Letošní závody ovládla Kristýna Kettnerová. Foto: Štefan Dvorščík ml.

Stupně vítězů
Pořadí      Jméno     Počet ryb

1.     Kristýna Kettnerová   12
2.     Petr Kettner                11
3.     Sebastian Černý           4

Na březích stráneckého rybníka se sešli i lidé z okolí obce.

vybavením dorazilo patnáct.
Letos jim však nepřálo počasí, 

protože v parném a dusném 
sobotním odpoledni se rybkám 
nějak nechtělo vyvíjet aktivitu. 
Po dvouhodinovém snažení bylo 
zapsáno pouze čtyřiatřicet úlovků. 
Rekord 201 kusů z minulého 
ročníků tak s přehledem odolal. Na 
závěr bylo pro všechny zúčastněné 
děti připraveno občerstvení a 
mezitím porota vyhodnotila pořadí 
soutěže. Každý malý rybář si 
domů odnesl drobnou cenu a pro 
ty nejúspěšnější byly připraveny 
medaile a dorty.                        (šd)

nedělní varhanní koncert je jednou 
z mála možností, jak slyšet tento 
nástroj, který je v chorušickém 
chrámu od jeho vzniku v roce 
1716. Stejně tak absolutorium 
zaslouží sólistka operety divadla 
Jiřího Myrona v Ostravě Jana 
Kurečková, sólisté pěveckého 
souboru Ondráš Lenka Hniličková, 
David Skařupa a další účinkující 
- profesorka Veronika Střálková  
a varhaník Petr Strakoš.“           (red)

Chorušická pouť už je v obci tradicí. Foto: Archiv SDH Chorušice
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Mšenské školáky navštívili 
mistři terénních soutěží 
Mšeno – Kolik ta motorka váží? 
Jakou rychlostí jede? A kolik stojí? 
To jsou tři z mnoha otázek, které 
padly při besedě žáků mšenské 
základní školy se špičkovými 
jezdci českého endura.

V sále školy se dětem představili 
čtyři závodníci, kteří už za 
sebou mají spoustu úspěchů 
v tuzemských, evropských i 
světových terénních soutěžích. 
Byli jimi Radek Toman, Ondřej 
Helmich, Patrik Markvart a 
nechyběl ani domácí borec Adolf 
Živný mladší, který pochází z 
motoristické rodiny.

Radek Toman, který vedle 
sedlání silných strojů vede i 
dětskou motokrosovou školu, 
pozorně naslouchajícím žákům 
přiblížil, co to vlastně enduro je a 
kdy je nejlepší s ním začít.

„Děti nejdříve začínají od šesti 
let s motokrosem na krátkých 
uzavřených tratích. Nejprve 
jezdí na padesátikubíkových 
automatech, z nichž po čase 
přecházejí na šedesátky, kde už se 
musí naučit řadit, potom přicházejí 
vyšší kubatury,“ konstatoval 
několikanásobný mistr České 
republiky, podle něhož je ideální, 
když se děti před motorkou věnují 
jízdě na kole, která má k motorce 
blízko.

Školáci si vyzkoušeli, jak se sedí na terénní motorce. Foto: Jiří Říha

Už v motokrosu mohou 
malí závodníci dosahovat 
obdivuhodných výsledků nejen 
na oblastních přeborech, ale i na 
mistrovstvích republiky, Evropy i 
světa.

„Od patnácti let, kdy si udělají 
řidičák na malou motorku, pak 
přecházejí na enduro. Tam už 
jde o vytrvalostní závod, který 
trvá pět až osm hodin. Je to v 
podstatě disciplína, při které za 
den najedeme až 250 kilometrů 
náročným terénem,“ vysvětloval 
známý jezdec dětem, které stále 
napadaly další a další otázky.

Zajímaly se například i o to, jestli 
je závodní motorka podobná jejich 
babetě nebo kde na světě se terénní 
motorky vyrábějí.

Během besedy se závodníky se 
děti prostřednictvím projektoru 
podívaly na závodní tratě, jak 
pro motokrosové, tak pro enduro 
motocykly.

„A jaký je mezi motokrosovou 
a enduro motorkou rozdíl?“ ptal 
se dětí další z jezdců Ondřej 
Helmich. Ty, které předtím 
dobře poslouchaly, věděly, že 
s motocyklem na enduro je 
možné jezdit i po silnici, má totiž 
espézetku i osvětlení.

Beseda v sále mšenské základní 
školy byla zahájením projektu 
určeného na nábor mládeže, který 
za podpory Českého olympijského 
výboru pořádá Junior Team z 
Uhlířských Janovic.

„Zaměřili jsme se na školní děti, 
starší školáky a dorost, takže se 
besedy nebudou konat pouze na 
základních školách, ale například i 
na středních odborných učilištích,“ 
vysvětlila Květa Živná z 
mšenského Enduro klubu, která má 
projekt Junior Teamu na starosti.

Na besedy navazují čtyři 
přípravné podniky, na nichž děti 
budou moci závodit nebo si jen 
osahat motorku a ověřit si, jaké 
chrániče nebo helmu potřebují.

Podle Radka Tomana ovšem není 
motokros ani enduro zrovna levným 
sportem. „První, kdo to platí, jsou 
rodiče. I když financování českého 
motoristického sportu není zrovna 
slavné, snažíme se peníze pro 
mládež získat,“ doplnil Radek 
Toman.                                     (jr)

Ordinace praktického 
lékaře pro dospělé

MUDr. Kateřina Hartlová
Zdravotní středisko Mšeno
PO  8.00 - 14.00 
ÚT  8.00 - 13.00
ST 8.00 - 13.00 
ČT  12.30 - 18.00 
PÁ  8.00 - 12.30
telefon: 315 693 109

MUDr. Tomáš Krejčí
Domov seniorů Mšeno
PO 14.30 - 15.30
ST 10.00 - 11.30
ČT 14.30 - 15.30
telefon: 315 694 721 - 722

Ordinace pro děti a dorost
MUDr. Jan Němeček
Mělník, Pražská 221
telefon: 603 461 740

Zubní ordinace
MUDr. Mukadesa Čorič
Zdravotní středisko Mšeno
PO - PÁ: 7.30 - 9.00 bolestivé 
případy a kontroly, 9.00 - 
12.00 objednaní, od 13.00 
objednaní
telefon: 315 693 108

Zubní pohotovost 
Mladá Boleslav, Václava 
Klementa 147
PO - PÁ  16.00 - 20.00
SO - NE  08.00 - 16.00
telefon: 326 743 721

Lékárna Mšeno
PO, ČT, PÁ       8.00 - 12.00  
                         13.00 - 16.00 
ÚT          8.00 - 12.00  
          13.00 - 17.00
ST          8.00 - 12.00  
          13.00 - 15.00 
telefon: 315 693 107

Policie
Obvodní oddělení Mšeno
tel. služebna:  602 263 775
tel. hlídka:       702 208 805

Tísňové linky
150 - hasiči
155 - záchranná služba
158 - Policie ČR
112 - jednotná linka tís. volání,
          spojuje všechny složky IZS

DŮLEŽITÉ
KONTAKTY

Motocykloví závodníci dětem rozdali plakáty a samolepky. Foto: J. Říha
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Na první Mšenskou desítku 
vyběhlo deset závodníků
Mšeno - První červnová sobota 
patřila ve Mšeně novému 
terénnímu běhu, který uspořádali 
mšenští sokolové. Na Mšenskou 
desítku, jak desetikilometrovou 
trať nazvali, dorazilo symbolicky  
i deset závodníků.

Podle mšenského starosty 
Martina Macha, který je zároveň 
hospodářem TJ Sokol Mšeno, za 
nižší účast mohl nejspíš termín 
závodu. První sobota v červnu prý 
byla totiž ve sportovním kalendáři 
doslova nabitá běžeckými 
událostmi. Na nižší účasti se ale 
zřejmě částečně podepsalo také 
opravdu horké počasí. 

Přesto si ale sportovci závod, 
který sokolové spojili s tradičním 
Během naděje náležitě užili. 

„Trať byla moc pěkná. I když bylo 
horko, v lese se běželo příjemně,“ 
řekl po doběhu nejrychlejší 

účastník Mšenské desítky Vladimír 
Bernard z Mělníka, který do cíle 
dorazil po šestačtyřiceti minutách.

Spojením humanitárního Běhu 
naděje s Mšenskou desítkou chtěli 
sokolové nalákat na start více 

Vítězem první Mšenské desítky je Vladimír Bernard. Foto: Jiří Říha

sportovců.
„Někteří lidé se proběhnou jen 

tak pro zdraví a přispějí na výzkum 
rakoviny, jiní zase rádi závodí. 
I jejich startovné ale půjde na 
humanitární účely,“ připomněl 
Martin Mach, podle něhož je trať 
desetikilometrového běhu opravdu 
krásná. Ze mšenského koupaliště, 
kde je start i cíl, vede běžce 
Boudeckou roklí do Vojtěchova, 
odkud pokračují Máchovou cestou 
k Pokličkám a zpátky Močidly do 
Mšena. „Trať má tu výhodu, že  
i ve velkém horku závodníci běží 
většinou ve stínu,“ připomněl 
hospodář mšenské tělocvičné 
jednoty.

Mšenská desítka bude společně 
s oblíbenými běhy Debří  
a Boudeckou roklí zařazena do 
Přeboru Mšenska, což je také 
letošní novinka.

„Na konci roku vyhlásíme 
přeborníky v jednotlivých 
kategoriích,“ poznamenal Martin 
Mach.                                         (jr)

Mšenská desítky byla spojena s Během naděje. Foto: Josef Havel

1. 7. 18.00 - Mimoni (animovaná komedie, 
USA, 2015)
1.7.  20.00 - Králova zahradnice (romantic-
ký, Velká Británie, 2014)
2. 7. od 20.00 - Šílený Max: Zběsilá cesta 
(thriller, Austrálie, 2015)
3.7. od 18.30 - Jurský svět (dobrodružný, 
USA, 2015)
4.7. 18.30 Mimoni (animovaná komedie, 
USA, 2015)
4.7. 20.30 Život je život (komedie, ČR, 
2015) 
6.7. 18.30 - Sedmero krkavců (filmová 
pohádka podle Boženy Němcové. ČR/ Slo-
vensko, 2015)
7.7. 20.30  - Andílek na nervy (komedie, 
ČR, 2015)
8.7. 18.30 - Mimoni (animovaná rodinná 
komedie, USA, 2015)
8.7. 20.30 Láska šílená (historické drama, 
Rakousko/Lucembursko/Německo, 2014)
9.7. 20.00 - Méďa 2 (komedie, USA, 2015)
10.7. 18.30 - Jurský svět (dobrodružný, 
USA, 2015)
10.7. 20.30 - Trainspotting (drama, Velká 
Británie, 1996)
11.7. 18.30 - Mimoni (animovaná kome-
die, USA, 2015)
11.7. 20.30 - Slow West (western, Velká 
Británie, 2015)
13.7. 18.00 - SpongeBob ve filmu: Houba 
na suchu (animovaná komedie, USA, 2015)
14.7. 20.00 - Terminátor Genisys (akční, 
USA, 2015)
15.7. 18.00 - Mimoni (animovaná kome-
die, USA, 2015)
15.7. 20.00 - Rezistence (romantický, USA, 
2015)
16.7. 20.30 - Andílek na nervy (komedie, 
ČR, 2015)
17. 7. 18.00 - Jurský svět (dobrodružný, 
USA, 2015)
17. 7. 20.30 - Století Miroslava Zikmunda 
(dokumentární, ČR, 2014)
18. 7. 16.00 - Píseň moře (animovaný ro-
dinný film, Irsko, 2014)
18. 7. 18.00 - Trainspotting (drama, Velká 
Británie, 1996)
18. 7. 20.00 - Šílený Max: Zběsilá cesta 
(thriller, Austrálie, 2015)
20. 7. 18.00 hod. - Mimoni (animovaná ko-
medie, USA, 2015)
20. 7. 20.00 - Méďa 2 (komedie, USA, 
2015)
21. 7. 20.30 - Domácí péče (komedie, ČR, 
2015)
22. 7. 18.00 - Jurský svět (dobrodružný, 
USA, 2015)
22. 7. 20.30 - Slepá (drama, Norsko, 2014)
23. 7. 18.30 - Sedmero krkavců (filmová 
pohádka podle Boženy Němcové. ČR/ Slo-
vensko, 2015)
24. 7. – večer věnovaný Vratislavu Bra-
bencovi, legendě českého undergroundu
17.30 - Evangelium podle Brabence (doku-
mentární, ČR, 2014)
20.00 - Odborný dohled nad východem 
Slunce (eastern, ČR, 2014)
25. 7. 18.30 - Mimoni (animovaná kome-
die, USA, 2015)
25. 7. 20.30 - Domácí péče (komedie, ČR, 
2015)
27. 7. 18.30 - Jurský svět (dobrodružný, 
USA, 2015)
28. 7. 20.00 - Zabijáci (krimi, Dánsko, 2014)
29. 7. 18.30 - Mimoni (animovaná kome-
die, USA, 2015)
29. 7. 20.30 - 1001 gramů (drama, Norsko, 
2014)
30. 7. 20.00 - Papírová města (mysteriózní, 
USA, 2015) 
31. 7. 18.00 - Malý pán (loutkový, ČR/Slo-
vensko, 2014)
31. 7. 20.00 - Stále spolu (dokumentární, 
ČR, 2014)

KINO MÁJ DOKSY
ČERVENEC

Mšeno - Nepamatuji se, kdy na-
posledy byl při koncertu Základní 
umělecké školy Mšeno sál radnice 
ve Mšeně tak zaplněn, jako při Let-
ním koncertu v pondělí 22. června. 
Důvodů může být několik: hlasi-
tý povzdech několika kulturních 
osobností na stránkách Mšenských 
novin po minulých koncertech, 
možná svou úlohu sehrálo avizova-
né vystoupení bývalé žákyně ZUŠ 
Mšeno a dnes studentky Konzerva-
toře Jana Deyla v Praze Kristýny 
Hruškové v závěru koncertu, určitě 
se na velké návštěvnosti projevilo 

vystoupení školní kapely Sedmik-
rásky, stejně jako veřejné ocenění 
nejúspěšnějším žákům hudebního 
oboru z rukou ředitele školy Mgr. 
Čeňka Hlavatého. 

Za inspirativní bych považoval 
to vysvětlení, že kulturní občané 
mšenského regionu prostě nalezli 
dlouhodobou kvalitu ve veřejných 
koncertech Základní umělecké 
školy Mšeno. Tentokrát byl kon-
cert zahájen žáky flétnové třídy 
Jiřího Korynty, následovali žáci 
klavírní třídy Pavla Šebesty, po vy-
stoupení školní kapely Sedmikrás-

ky proběhlo ocenění nejúspěšněj-
ších žáků hudebního oboru – každý 
z nich pak předvedl jednu skladbu 
– vposledku zazpívala Kristýna 
Hrušková tři písně. Aplaus, jenž 
následoval, přerostl ve skandová-
ní. Děkuji všem spoluobčanům, 
kteří se koncertu účastnili a pro 
malé umělce vytvořili nádherné a 
vstřícné prostředí, děkuji kolegům 
ze ZUŠ Mšeno za celoroční kva-
litní práci. Žákům naší školy přeji 
radostné prázdniny.
               PhDr. Josef Šebesta, Ph.D., 
vedoucí hudebního oboru ZUŠ Mšeno

Letní koncert zaplnil sál mšenské radnice
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Čtyři kousky chleba z Birkenau
V dnešní knize se vrátíme o 71 

let zpět. Je jaro 1944 a v Maďarsku 
právě začaly hromadné deportace 
Židů do Osvětimi. Součástí jedné z 
nich je i tehdy šestnáctiletá Magda 
Hollanderová, později provdaná 
Lafonová. Její život patřil k těm, 
které byly zahrnuty do konečného 
řešení židovské otázky. Magda 
však přežila a po letech vydala své 
svědectví o hrůze koncentračních 
táborů v knize, jež nese podtitul 
Svědectví z Osvětimi a má název 
Čtyři kousky chleba (fr. 2012, 
česky 2013)

Kniha se skládá ze dvou na sebe 
volně navazujících částí, jež spíše 
vyjadřují osobní posun v myšlení 
autorky, než v tematice. 

První část – Cesty času – vyšla 
francouzsky již koncem 70. let 20. 
století jako reakce na rozhovor, 
který pro L‘ Express roku 1978 
poskytl francouzský novinář 

Seriál pro knihomoly

a  antisemita Louis Darquier de 
Pellepoix, zanícený propagátor 
nacismu ve Francii, bývalý 
generální komisař pro židovské 
otázky, jenž po válce uprchl do 
Španělska. Tento válečný zločinec, 
který byl sice v nepřítomnosti 
odsouzen, ale do vězení se nedostal, 
tehdy prohlásil, že v Osvětimi se 
plynovaly jenom vši. Tato věta 
„nakopla“ Magdu k tomu, aby se 
pokusila podat skutečný obraz 
Osvětimi. Druhá část – nazvaná 
výmluvně Z temnoty k radosti - 
je doplněním knihy poté, co se 
autorce podařilo vyrovnat se s 
minulostí. 

Čtyři kousky chleba je dílo 
plné střípků vzpomínek, často 
dolovaných z těch nejvzdálenějších 
koutů mysli, neboť přirozenou 
obrannou reakcí lidského 
organismu je zasunout bolestné 
prožitky do vědomého zapomnění. 

Ale Magda Hollander – Lafonová 
si uvědomila, že je nutné překonat 
sebe samu a vyvolat často hrůzné 
vzpomínky na vyhlazovací tábory, 
jimiž prošla, aby mohla podat 
svědectví o krutosti nacistické 
zvůle, neboť právě to, že přežije 
a promluví, slíbila umírající 
vězeňkyni v Birkenau, jež Magdě 
věnovala čtyři kousky plesnivého 
chleba s výzvou, aby přežila a 
podala svědectví. Kniha Čtyři 
kousky chleba není uceleným 
příběhem, ten si skládáme sami 
z útržků vzpomínek, básní, 
citátů, snů a v neposlední řadě i 
z doslovu, kterým knihu opatřili 
Nathalie Caillibotová a Régis 
Cadiet. Věřte mi, že po přečtení 
se budete společně s jeho autorkou 
ptát: „Jak to jenom bylo možné?“ 
A tato znepokojivá otázka vás bude 
provázet, aniž byste byli schopní 
nalézt na ni odpověď.                (vkv)

Beletrie K. Follett: Hranice věčnos-
ti - poslední díl trilogie Století;  
W. Smith: Řeka bohů - Bůh pouš-
tě; M. Viewegh: Zpátky ve hře;  
V. Vondruška: Husitská epopej II.; 
H. Lasicová: Služka; J. Moyesová: 
Stříbrná zátoka; H. Pawlovská: 
Ulovila jsem ho v buši; J. Cimic-
ký: Dvířka do neznáma; A. Weir: 
Marťan
Detektivní romány V. Vondruška: 
Ďáblův sluha; S. Berry: Lincolnův 
mýtus; L. Kepler: Stalker; J. Nesbø: 
Policie

Nové knihy
v mšenské knihovně

Štolc Emil (* 28. 10. 1888 Cho-
rušice † 1. 7. 1940 Nový Vestec 
u Staré Boleslavi), lidový sklada-
tel, kapelník. Absolvent Státní 
konzervatoře na křídlovku a po-
sléze vojenský kapelník v Kutné 
Hoře a Brandýse nad Labem, 
dále dirigent sokolské hudby  
a kapelník Národní gardy v Pra-
ze. Od roku 1912 nakladatel hu-
debnin v Praze, vydával Hudební 
listy, sestavil Sborovou školu pro 
dechové nástroje, skládal pocho-
dy, tance a směsi lidových písní.
Šubert Václav (* 9. 7. 1825 Ka-
dlín † 21. 2. 1885 Krabčice), 
evangelický farář. Po obecné 
škole v Kadlíně studoval gym-
názium, dále filozofii na UK  
v Praze a bohosloví ve Vídni, byl 
evangelickým farářem, peda-
gogem a spisovatelem. Vydával  
časopisy Hus a Hlasy ze Siona, 
psal do Evangelických listů, kro-
mě poezie se věnoval kompo-
nování duchovních skladeb. Byl 
farářem v Mělnickém Vtelně  
a Černilově. Od roku 1862 pů-
sobil jako evangelický farář  
v Krabčicích, kde založil výchov-
ný ústav pro dívky, první evan-
gelický ústav v Čechách. Jeho 
zásluhou došlo ke stavbě zdejší-
ho evangelického kostela a opat-
rovny. Sepsal kázání k úmrtí lite-
rárního historika Václava Hanky 
(1791 – 1861) a redigoval evan-
gelický kalendář Sběratel.
Kirnig Alois (* 10. 7. 1840 Praha 
† 25. 11. 1911 tamtéž), malíř. 
Absolvent Akademie výtvarných 
umění v Praze. Po studijních ces-
tách v Německu a Itálii si v roce 
1866 otevřel vlastní krajinářskou 
školu. Často jezdil na Mělnicko 
a nechal se inspirovat zdejší pří-
rodou, v jeho tvorbě se objevují 
mj. Mělník, Kokořín, Obříství, 
Chvatěruby a Veltrusy. Kromě vý-
stav doma své obrazy vystavoval 
ve Vídni a Drážďanech.
Konětopský Václav, JUDr. (* 31. 
7. 1850 Mšeno † 18. 5. 1934 Po-
děbrady), advokát, literát. Stu-
doval jako jeho starší bratr Voj-
těch klasické gymnázium v České 
Lípě a Litoměřicích, potom práva 
v Praze. Advokátní praxi provo-
zoval na více místech v Čechách, 
nejdéle v Klatovech. Všude se 
také zapojoval do vlasteneckého 
hnutí a byl zvolen čestným před-
sedou Literární obrozenecké jed-
noty.
                Zdroj: M. Sígl - Kdo byl a je kdo

KALENDÁRIUM
MŠENSKA

Bouřlivé době husitské se věnuje 
spisovatel a historik Vlastimil Von-
druška v několikadílné Husitské 
epopeji, jejíž druhé pokračování 
právě vyšlo. Nese podtitul Za časů 
hejtmana Jana Žižky a odehrává v 
letech 1416 až 1425. První díl, kte-
rý vyšel vloni na podzim, vzbudil 
čtenářský ohlas a ihned po vydání 
se stal jednou z nejprodávanějších 
knih podzimu.

Anotace: Několikadílná sága vy-
práví o událostech slavné i pohnu-
té doby 15. století v Českém krá-
lovství. Snad žádná jiná historická 
epocha našich dějin není v obec-
ných představách tak kontroverzní 
jako právě husitství. 

Ta doba je pro dějepisné líčení o 
to složitější, že obě strany, katolic-
ká i kališnická, měly svým způso-
bem pravdu, ale obě současně pá-
chaly bezpráví. Snad poprvé se v 
naší literatuře objevuje dílo, které 

Tip na knihu: Za časů hejtmana Žižky
se odehrává v obou znepřátelených 
táborech, aniž by jeden upřednost-
ňovalo před druhým. Snaží se po-
stihnout důvody, proč se chudí po-
stavili proti bohatým, prostí proti 
vzdělaným, Češi proti Němcům, a 
jak dopadl střet rozumných s fana-
tiky. Historicky věrně popisované 
události tvoří kulisu čtivého a napí-
navého příběhu rozvětvené rodiny 
Prokopů, jejíž příslušníky postaví 
neúprosný osud proti sobě.

Druhý díl se tedy odehrává v le-
tech 1416 až 1425. Rodina Proko-
pů se rozrůstá a každý její přísluš-
ník hledá štěstí jinde; nacházíme je 
v Táboře, mezi umírněnými praža-
ny, na straně Rožmberků i v řadách 
pronásledovaných řeholníků. Kni-
ha popisuje růst revolučních nálad 
v zemi, budování Tábora, první 
křižácká tažení do země, zápas o 
čtyři artikuly pražské a smrt Jana 
Žižky.

Inzerce

Zde může být 
váš inzerát

VOLEJTE
315 693 123

▪ Červenec nese parna, krupobití   
   a medovice, jestli hojný 
   na bouřky a vichřice.
▪ Červenec a srpen jsou  
   nejteplejšími měsíci v roce.
▪ Slunce peče - déšť poteče.
▪ Na mokrý červenec následuje 
   bouře a krupobití.
▪ Co červenec neuvaří - srpen 
   nedopeče.
▪ Co červenec neupeče, to již 
   srpnu neuteče.
▪ V červenci do košile rozdělej 
   se a v prosinci po uši oděj se!
▪ Jaký červenec, takový leden.
▪ Když červenec pěkně hřeje, 
   o vánocích se zima zaskvěje.
▪ Co červenec končí, srpen začíná.

Červencové pranostiky
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Znovuzrozený lobečský pivovar vstoupil 
po letech chátrání do nové éry. Zase vaří
Lobeč - Technická památka 
Parostrojního pivovaru v Lobči 
u Mšena je svědkem pětisetleté 
tradice vaření piva na Kokořínsku. 
První písemná zmínka o pivovaru 
je ale z roku 1586 a renesanční 
jádro stávající stavby bylo 
vybudováno kolem roku 1600. 
Původní řemeslný vrchnostenský 
pivovárek rodu Věžníků byl v 
letech 1894 až 1897 nákladem 
JUDr. Rudolfa Cicvárka přestavěn 
v parostrojní provoz proslulým 
pivovarským inženýrem Josefem 
Rosenbergem. 

Zlatá léta zažíval podnik jako 
akciová společnost počátkem 20. 
století a za dobrého jihočeského 
sládka Josefa Tománka dosahoval 
roční výstav 10 tis. hl. Proslulé 
tehdy v kraji byly především jeho 
tmavé lobečské speciály jako 18° 
Porter či bavorský ležák. 

Od roku 1927 byl lobečský 
pivovar v majetku Společenského 

Staré vozy se před pivovarem vyjímaly. Foto: archiv pivovaru

Dobroty z vaší kuchyně: Třešňový koláč s jemnou tvarohovou náplní
Červencový díl nové rubriky 

Dobroty z vaší kuchyně patří 
Gábině Novákové ze Mšena, kte-
rá si pro vás připravila recept na 
výborný třešňový koláč. Třešní je 
přeci právě nyní všude habaděj. 

Potřebujeme:
Těsto: 40 dkg hladké mouky,  

4 dkg droždí, 3 žloutky, 1 malou 
majolku (krabička), 2 lžíce cukru, 
necelý 1/4 l mléka, špetku soli. Ná-
plň: 500g měkkého tvarohu, 3 lžíce 
mletého máku, cukr podle chuti, 2 

lžíce vanilkového pudingu. A samo-
zřejmě čerstvě načesané třešně.

Postup:
Z přichystaných surovin si připra-

víme těsto, které necháme vykynout. 
Mezitím si připravíme náplň tak, že 
důkladně smícháme měkký tvaroh 
s třemi lžícemi máku, přidáme po-
dle chuti cukr a dvě lžíce vanilko-
vého pudingu. Z vykynutého těsta 
vyválíme dvě placky, které potřeme 
tvarohovou náplní a poklademe třeš-
němi. Na vrch koláče pak nasypeme 

drobenku, kterou jsme si připravili z 
hrubé mouky, másla a cukru. Okraje 

koláče potřeme rozšlehaným vej-
cem a dáme péct. 

                                    
                                  Dobrou chuť !

Máte ve své kuchařce také něja-
kou dobrotu, kterou byste rádi do-
poručili ostatním? Pak neváhejte 
a pošlete nám recept do rubriky 
Dobroty z vaší kuchyně.

Využít k tomu můžete buď emai-
lovou adresu: msensko@regionzi-
je.cz nebo poštovní adresu: Huso-
va 149, 277 35 Mšeno.

pivovaru z nedaleké Podkováně. 
K zastavení výroby došlo ve 
válečném roce 1943. V roce 1948 
podlehl zrušený pivovar národní 
správě, ale ještě počátkem roku 
1951 byla v provozu podkováňská 
stáčírna. Od roku 1956 využíval 
areál jen obchod ovocem a 
zeleninou a následně dlouhá léta 
státní statek. 

Polistopadoví vlastníci dokonali 
těžkou devastaci opuštěného 
areálu vandalskou demolicí částí 
budov. Od roku 2007 je areál v 
majetku architektonické platformy 
RIOFRIO a postupně probíhá 
příkladná stavební obnova a 
oživování pivovaru jako turistické 
atraktivity Kokořínska. 

Roku 2009 prohlásilo 
Ministerstvo kultury pivovar 
památkou, v roce 2013 se stal 
součástí Evropských stezek 
průmyslového dědictví (ERIH). 
V roce 2015 byla záchrana 
pivovaru nominována na prestižní 
památkářské ocenění Patrimonium 

pro futuro.
Znovuobnovený pivovar byl 

slavnostně požehnán mělnickým 
Saletinem páterem Jackem  
v sobotu 30. května 2015.

Pravidelně vaříme světlé a 
tmavé výčepní a světlý ležák. 
Jedná se o velmi světlá, spodně 
kvašená piva. Základem je 
kvalitní kokořínská voda s 
ideálním poměrem minerálů. Slad 
používáme regionální, 
jednodruhový, z blízké mšenské 
sladovny. Chmelíme žateckým 
a tršickým chmelem - Žatecký 
Poloraný Červeňák, Premiant  
a Kazbek.

Pro tmavé výčepní pivo je varní 
list doplněn o slady ze sladovny 
Raven a Weyerman.

Pivo se vrátilo do Lobče

Zlatá léta

Příležitostně vaříme i svrchně 
kvašená piva a piva spodně 
kvašená speciální. Můžete se tedy 
těšit na odrůdy Ale, Stout, Porter.

Na návštěvníky Parostrojního 
pivovaru čeká od června až do září 
ve staré varně startovní provoz 
jednoduchého pivovarského 
výčepu s prodejem piva a prostým 
občerstvením. 

Pivo je možné si koupit čepované, 
v PET lahvi s sebou nebo sudové 
(po předchozím objednání). Výčep 
je otevřen denně (kromě pondělí 
a úterý). Ve všední dny od 15 
hodin, o víkendu od 12 hodin, do 
podvečera.

Prohlídky s průvodcem nabízíme 
od června do září, a to denně  kromě 
pondělí a úterý. O víkendech v 11, 
14 a 16 hodin, ve všední dny pak 
ve 14 hodin.    Pavel Prouza  V pivovaru je výstava o pivovarnictví. Foto: Andrea Thiel Lhotáková.
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Mladí diváci u dokumentu 
Síla lidskosti ani nedutali
Mšeno - V letošním roce 
jsme si připomněli 70 let 
od konce 2. světové války.  
V ZŠ Mšeno se na pohnutou 
minulost nejen našeho národa 
vzpomínalo hned několikrát. 
Samozřejmostí byly tematicky 
zaměřené hodiny dějepisu, 
literatury či výchovy k občanství. 

Autenticitu dodalo začátkem 
května setkání žáků s přeživší obětí 
holocaustu – panem Otto Seidlerem 
a rovněž se spisovatelkou Eliškou 
Polaneckou, jejíž rodina se 
účastnila protifašistického odboje. 

Vyvrcholení těchto akcí 
představovalo uvedení hraného 
dokumentu Síla lidskosti 
slovenského režiséra Mateje 
Mináče, s nímž spolupracoval  
i Zdeněk Tulis, který nám tento 
film v rámci vzdělávacího projektu 
„Nickyho rodina“ přivezl. 

Dokument vyprávějící o dnes již 

legendárním počinu sira Nicolase 
Wintona doslova přikoval naše 
žáky k židlím. Více než 150 párů 
očí nevěřícně sledovalo příběh, 
který se před nimi odvíjel. Příběh 
dnes již 106 let starého muže, 
jenž v roce 1939 na vlastní pěst 
zorganizoval záchranu 669 
ohrožených, převážně židovských, 
dětí. 

Tento skromný a nenápadný 
Angličan je dokázal nacistům 
přímo pod nosem vyvézt  
z okupovaného Československa 
a bezpečně dopravit přes území 
hitlerovského Německa do Velké 
Británie, která se pro tyto děti stala 
novým domovem. 

Přestože se jedná o dnes již známý 
čin, žáky mšenské školy, stejně 
jako již dříve stovky lidí po celém 
světě, ohromil. Dychtivě sledovali 

vyprávění Joe Schlesingera, 
jenž jako jedno ze zachráněných 
dětí dokumentem provázel.  
V sále školy panovalo naprosté 
ticho a napětí, vzduch byl nabit 
emocemi a v závěru promítání se 
zaleskly slzy nejen na plátně v 
očích dojatého sira Wintona, ale 
i na tvářích přítomných dívek a 
možná i některých chlapců, ač by 
to za nic na světě nepřiznali. 

Po shlédnutí filmu následovala 
beseda se Zdeňkem Tulisem, který 
již několik let s tímto kritikou  
i diváky oceňovaným dokumentem 
seznamuje žáky základních  
i středních škol. A jak sám 
říká: „Vracím se v pětiletých 
cyklech,“ neboť přesně tak dlouho  
trvá, než je čas seznámit další 
skupinu mladých lidí se sílou 
lidskosti.                                 (vkv)

Červenec bude deštivý a teplý. 
Prý porostou houby, a to je dobrá 
zpráva do kuchyně. Určitě ale bu-
dou meruňky, rybíz, a také mšen-
ský med a plno různé zeleniny: 
kudrnka, pažitka, ledový i hlávko-
vý salát, kopr, cibulka, mrkev i pe-
tržel, ředkvičky i zahradní rajčata 
a snad i papriky. Stále ještě bude 
kozí mléko a sýr a dostatek vajíček 
od místních slepic. Takže dejme se 
do přípravy lehké pohodové stravy 
pro své nejbližší.

Snídaně: Teplé mléko s medem, 
nejlépe kozí, krajíc mšenského 
chleba s máslem a ředkvičkami.
Oběd: Zeleninová polévka „mše-

S doktorem v kuchyni

nostrone“ (když mohou mít Italové 
minestrone...) – nadrobno nakrá-
jená oloupaná mrkev, brambory, 
pórek a petržel, krátce povařené 
do měkka s přidáním lžíce másla 
a domácími těstovinami. Hotovou 
polévku doplníme kudrnkou a pa-
žitkou.

Skalská houbová omáčka s ka-
ninským knedlíkem – osmahneme 
cibulku na másle, přidáme čerstvé 
houby dle denního sběru, zahustí-
me hladkou moukou, zakysanou 
smetanou, přidáme vodu a vaříme 
až houby změknou. Jako přílohu 
zvolíme kaninský knedlík: uvaří-
me brambory ve slupce, po ochlad-
nutí oloupeme a nastrouháme. 

Přidáme jedno vajíčko, dvě třetiny 
dětské krupičky a jednu třetinu 
hrubé mouky. Vytvarujeme a vaří-
me, dokud knedlík nevyplave.
Desert: Čerstvé ovoce bez omeze-
ní a bez přidaného cukru.
Nápoj: voda s mátou a domácí ry-
bízovou šťávou připravovanou bez 
pasterizace za studena.
Večeře: Těstoviny, nejlépe do-
mácí, s omáčkou z oloupaných  
čerstvých rajčat, bazalky a tymi-
ánu. Na hotovou směs nakrájíme 
kozí sýr ze Sedlce.
Před spaním: meduňkový čaj.

        Dobrou chuť přeje
   Ivan Heidler

Skalská houbová omáčka a kaninský knedlík

Příběh Sira Nicholase Winto-
na, který vychází z dokumen-
tárního filmu Nickyho rodina, 
má schopnost emociálně zau-
jmout a inspirovat mladou ge-
neraci. Projekt poutavou for-
mou rozebírá moderní české a 
světové dějiny, otázky rasisu, 
xenofobie, diktatury, otevřené 
demokratické společnosti, eti-
ky, globalizace, zodpovědnos-
ti jednotlivce.

Žáci mšenské školy se do debaty aktivně zapojovali. Foto: Jiří Říha

30. 5. – 23. 8. Léto budiž pochvá-
leno! - interaktivní výstava, pro-
střednictvím které nahlížíme do 
volného letního času mělnických 
obyvatel i návštěvníků Mělníka  
a jeho okolí v první třetině 20. 
století. Pomocí dobových mate-
riálů a fotografií zavítáme do vy-
hledávaných letovisek Mšenska  
a Kokořínska, na mělnickou plo-
várnu a mezi trampy či na letní 
byt. Výstavu v interaktivním du-
chu provází zážitkové programy 
pro děti, při kterých Bety a Loty 
cestují do prvorepublikových 
časů.
9. 6. - 12. 7. Rok ve školní dru-
žině  - výstava prací žáků školní 
družiny při ZŠ Jungmannovy sady 
pod vedením učitelky Maškové – 
vstupní prostory
28.6. - 4.9.  „Čajem se zapomíná 
na hluk světa“ – výstava čajo-
vých sáčků a ubrousků sběrate-
lek Aleny Šedové a Ivy Pitákové, 
prostory kavárny
3.7. – 6.9. Začalo to angličáky 
– výstava sbírky autíček Marti-
na Švece, která obsahuje téměř  
2 000 modelů. Představeny bu-
dou modely sportovní, policejní, 
hasičské, nákladní, ale i vete-
ránské a klasické osobní vozy  
v různých měřítkách a několika 
značek.  
14. 7. – 31. 8. Jarošáček -  výsta-
va dokumentující činnost k 20. 
výročí dětského folklorního sou-
boru Jarošáček, vstupní prostory 
17.7., 21.7., 23.7., od 10.00  a 
11.30 hodin -  Interaktivní zá-
žitkový program k výstavě Léto 
budiž pochváleno! -  Betynka  
a Loty nás zavedou do letních 
časů trávených na Mělnicku  
a okolí v první třetině 20.století. 
Program nejen pro děti.
19. 8. Projděte se Mělníkem  
s kocourkem Švarcíkem – po-
znejte své město Mělník s histori-
kem Lukášem Snopkem a kocour-
kem Švarcíkem -výlet po městě 
pro RC Kašpárek a rodiny s dětmi, 
od 9,30 hodin.
23.8. Interaktivní zážitkový pro-
gram k výstavě Léto budiž po-
chváleno! -  Betynka a Loty nás 
zavedou do letních časů tráve-
ných na Mělnicku a okolí v první 
třetině 20.století. Program pro 
děti od 14,00 hodin.
23.8. Derniéra výstavy Léto bu-
diž pochváleno! - komentovaná 
prohlídka autorkou výstavy Na-
ďou Černou, od 15,30 hodin.

LETNÍ NABÍDKA
MUZEA MĚLNÍK 
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Bilance skončené fotbalové sezony
Mšeno - Jarní část sezony jsme 
začali ukrajovat v únoru, kdy jsme 
stanuli na prahu zimní přípravy, 
kterou jsme si zpestřili vydařeným 
soustředěním v Jičíně. Zde jsme 
od středy do neděle nabírali fyzic-
kou kondici a zapracovali jsme i 
na herní stránce. Byl jsem rád, že 
s námi po zranění začal trénovat 
Martin Wasyliw. To byl ale bohu-
žel jediný přírůstek do našeho kád-
ru, a my jsme tak opět počítali spí-
še ztráty, a to ztráty opravdu citelné 
– Tříška se rozhodl pokračovat ve 
Střezivojicích, s tím jsem počítal,  
i když jsem to nechápal. Ale to, že 
za ním zamíří i Zeman s Brožem, 
kteří na podzim patřili k základním 
stavebním kamenům naší obrany, 
to mě hodně překvapilo. 

Pro mě veliké osobní zklamání, 
ale asi nemám ty „správné“ pře-
svědčovací schopnosti. Držím se 
totiž hesla, že tady má hrát ten, kdo 
tady hrát chce a přemlouvat hráče 
zkrátka neumím.

Navíc se odstěhoval Závěšický, 
který se v našem dresu po kratší 
odmlce objevil v průběhu podzimu 
a to pro nás byla další ztráta. Tím 
bylo předem jasné, že z možnosti 
bojovat o 2. místo v tabulce bude-
me bojovat o to, abychom zůstali  
v horní polovině tabulky. Už v 
zimní přípravě a pak i během jarní 
části mistrovské sezóny se ukáza-
lo, že v týmu zůstal, bohudík, zdra-
vý duch a chuť hrát fotbal, což je 
skvělé zjištění. 

Svěží vítr přinesl do kabiny Mar-
tin Wasyliw, který se ale bohužel 
už ve 4. kole opět zranil a datum 
jeho návratu je ve hvězdách. Na 
papíře to možná tak špatně nevy-
padá, ale v reálu jsou to opravdu 
vážné problémy při sestavování 
kádru na zápasy. 

Na jaře se nám sice výsledko-
vě nedařilo jako na podzim, ale 
i tak jsme body sbírali a odehráli 
například skvělý zápas v Borku, 
kde jsme s přehledem vyhráli 2:0, 
což se nepodařilo ani mistrovským 
Neratovicím B. I když jsme nena-
sbírali tolik bodů jako na podzim, 
udrželi jsme se v horní polovině 
tabulky a uhájili jsme bez pro-
blémů solidní 6. místo z 16 týmů  
a dosáhli jsme hranice 50 bodů. 

Přestože jsem naši situaci na za-
čátku zimní přípravy viděl kvůli 
nečekaným odchodům a ztrátám 
černě, nyní už mám opačný názor. 
Všichni hráči, až na jednoho, pro-
jevili touhu se prát za Mšeno a v 

každém zápase se snažili na hřišti 
odvést maximum. V rámci mož-
ností kluci chodí trénovat a je fakt, 
že nám v žádném zápase nedošly 
síly, což je velmi dobrá vizitka. 

Mám radost, když vidím, ať na 
tréninku či v zápase, skvělý mix 
hráčů od mladých přes střední 
generaci až po ty staré. Myslím, 
že nám to funguje dobře a je naší 
skvělou vizitkou, že jsou to všech-
no naši odchovanci. Na čele ta-
bulky střelců jsou kluci, kterým 
je 21 a 19 let a oba prošli naším 
mládežnickým fotbalem. Skvěle 
je doplňují i ti starší a společně 
tvoříme velmi dobrý tým. Věřím, 
že všichni odolají vábení z jiných 
klubů, které zcela jistě přijde, pro-
tože hodně klubů kašle na práci  
s mládeží a soustředí se spíš na pře-
tahování hotových hráčů z jiných 
klubů.

Nyní nás čeká zasloužený od-
počinek, ale již 21.července nám 
začne letní příprava, která bude 
díky brzkému začátku mistrovské 
soutěže(8. 8. 2015) sice krátká, ale 
zato velmi intenzivní, abychom 
byli na začátek soutěže dobře při-
praveni.

Realizační tým A týmu – 
Guttenberg Jiří, Guttenbergová 
Dana, Davidová Soňa, Guttenber-
gová Bára.

Béčko jako každoročně plní 
funkci hlavně záložního týmu pro 
áčko a v této části sezóny jsme 
toho opravdu hojně využili. V béč-
ku se také zapojují v soutěži dospě-
lých naši dorostenci a tím získávají 
důležité zkušenosti do jejich další 

kariéry a usnadňuje se tím jejich 
přechod mezi dorosteneckou a 
mužskou kategorií. Tradičním ne-
švarem hráčů béčka je jejich účast, 
vlastně neúčast, v tréninkovém 
procesu. Je to škoda, protože je 
samozřejmě známo, že s tréninkem 
to jde mnohem lépe. V jarní části 
béčko zaznamenalo zlepšené vý-
sledky a posun v tabulce směrem 
vzhůru. Trenér - Roman Kormoš

Níže je hodnocení jednotlivých 
mládežnických týmů slovy sa-
motných trenérů. Já k tomu mohu 
pouze doplnit, že nyní prožíváme, 
díky generačním obměnám, méně 
vydařené období, co se týká vý-
sledků, ale není to nic strašného. 
Pozitivní je, že mládežnické týmy 
fungují, pravidelně trénují a to se 
časem zkrátka na výsledcích pro-
jevit musí. Kluci ve všech týmech 
zkrátka potřebují trochu vyzrát.
Dorost
V této sezoně jsme si dali za úkol 
hrát klidný střed tabulky, a vy-
hnout se tak stresujícím bojům o 
záchranu. Po podzimu jsme to měli 
slušně rozehrané, ale na jaře i díky 
třem odchodům hráčů ze základní 
sestavy jsme se dostali na spodek 
tabulky. Na zápasy jsme se schá-
zeli většinou jen v 11 lidech, což 
byl dost velký problém. Prošli 
jsme si smolnou sérií, kdy jsme 
několikrát po sobě prohráli a v ně-
kterých zápasech jsme tak přišli o 
důležité body. Nakonec jsme se ale 
dali před velice důležitými zápasy 
dohromady a v životně důležitých 
zápasech porazili týmy taktéž bo-
jující o záchranu. Sezonu jsme 
ukončili vítězně, když jsme porazi-
li Borek, a navázali tak na předešlá 
dvě vítězství a v tabulce skončili 
na 10. místě. Z této sezony mám 
spíše rozpačité dojmy, jelikož jsme 
si myslel, že budeme hrát střed ta-
bulky. Bohužel realita byla jiná,ale 
jsem rád, že se nám podařilo soutěž 
zachránit. trenér - Lukáš Dohnalík, 
asistent – Andres Parrado
Starší žáci
Žáci bohužel i v jarní části sezóny 
dopláceli na velkou obměnu kádru, 
který je věkově na hranici mlad-
ších žáků. Sice to má výhodu v 
tom, že kluci budou spolu hrát ještě 
dlouho, ale zaplatili jsme za to daň 
v podobě sestupu z krajské soutěže 
do okresního přeboru. To ovšem v 
této situaci není žádná ostuda. 

Nikde není psáno, že až kluci po-
vyrostou, že se nemohou do kraje 
vrátit. Základ je ten, že žákovský 

jméno              počet branek
Guttenberg ml.           17
Valenta            11
Šledr             8
Wasyliw             5
Kolumpek R.            4
Guttenberg st.            2
Tříška             2
Závěšický             2
Vaněk             1
Matúšek             1
Tyle             1
Kolumpek D.            1
Hnízdil             1
Demen             1
Parrado             1
Marek             1
Chorouš             1
Zeman             1
vlastní góly soupeře          3
celkem            64

tým funguje a kluci chodí trénovat 
a fotbal je baví. Stále jsme svědky 
toho, jak mládežnické týmy mizí 
z fotbalové mapy a to i ve větších 
městech než je Mšeno. Žáci tedy 
budou v sezoně 2015/2016 hrát 
v okresním přeboru, kde si určitě 
připíšou více výher a zažijí víc fot-
balové radosti. Trenéři - Jiří Zabi-
lanský st. a Miroslav Prieložný.
Mladší a starší přípravka
Starší přípravka zahájila sezonu 
zimním soustředěním v Jablonném 
v Podještědí. Celý týden pilného 
trénování a přípravy na zápasy, 
přípravka zakončila přátelským 
utkáním s přípravkou z Mladé 
Boleslavi. Toto utkání naši hráči 
zvládli velmi dobře a radovali se z 
výhry. Přátelské utkání s MB bylo 
velice dobrou přípravou na sezónu.

Začátek jara ovšem nevypadal 
moc dobře. Prvních pár zápasů 
bylo slabších a protihráči měli pře-
vahu. Přípravka to ale nevzdala! A 
vyplatilo se. Při posledních zápa-
sech hráči využili zkušenosti a tak-
tiku získanou z tréninků. Konečná 
statistika je 6 výher a 4 prohry a 
vybojované konečné 3. místo.

Mladší přípravka na jaře hrála 
výborně a pouze ve 2 utkáních z 
10 odešla poražena. Potvrzením 
výtečné formy bylo krásné 3. mís-
to na kvalitně obsazeném turnaji v 
Loučeni. Trenéři - Zdeněk Ščasný, 
Zbyněk Zelenka, Jiří Zabilanský 
ml.

Na závěr chci znovu moc poděko-
vat našim trenérům a samozřejmě 
také všem těm, kteří nám jakkoli 
pomáhají se zajištěním ostatních 
věcí kolem fotbalu. V neposlední 
řadě chci poděkovat členům výbo-
ru našeho klubu za jejich práci, a 
také zastupitelstvu města Mšena za 
podporu našemu spolku. 

Dále děkuji i vám, našim věrným 
divákům, za přízeň. Mým přáním 
je, aby se divácká účast při akcích 
na stadionu zvýšila, a to především 
na utkáních mládeže. Opravdu si 
zkuste cestu na stadion najít, uvi-
díte, že nebudete litovat a kluci bu-
dou za vaši podporu moc rádi.

Také bych vám všem chtěl říct, že 
pokud by kdokoli z vás měl zájem 
se zapojit u nás v klubu do práce, 
tak má dveře otevřené a uvítáme 
jakoukoli pomoc.

Jménem výboru SK Mšeno vám 
všem přeji krásné prožití léta, 
prázdnin a dovolené.

                             Jiří Guttenberg
                     předseda SK Mšeno


